
000 มิถุนายน ๒๕๖๕:
เร่ือง แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการเลือกต้ังท่ีมีผลจากคำส่ังทุเลาการบงคับของศาลปกครอง
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๘.๒/ว ๔๓๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ขุด
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งมติคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ม ีผลจากคำสั่งทุเลา 
การบังคับคดีของศาลปกครอง เพื่อป้องกันป้ญหาผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งและทำให้การจัดการเลือกตั้ง 
สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอความร่วมมือในกรณีที่รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราขการจังหวัดหรือนายอำเภอ มืคำสั่งให้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ห้องถิ่นพ ้นจากตำแหน่งและระหว่างการดำเน ินการจัดการเล ือกตั้ง ผู้ท ี่ถ ูกให้พ้นจากตำแหน่งได้ฟ้องคดี 
ขอให้เพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครอง โดยยื่นคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ศาลปกครอง 
มืคำส ั่งท ุเลาการบ ังค ับ ตามคำส ั่งทางปกครองและศาลปกครองได ้ม ืคำส ั่งให ้ท ุเลาการบ ังค ับตามคำส ั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว ขอใหก้ระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองที่ทุเลา 
การบังคับ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ที่รับผิดขอบทราบโดยเร็ว รวมทั้งขอให้มืการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดมืคำสั่ง 
ระงับคำสั่งของศาลปกครองข้างต้นที่สั่งทุเลาการบังคับ

จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพ ื่อให ้เป ็นไปตามแนวทางการแก ้ใขและการดำเน ินการ  
เก ี่ยวก ับการจ ัดการเล ือกต ั้งท ีม ีผลจากคำส ั่งท ุเลาการบ ังค ับของศาลปกครอง รวมถึงแนวทางปฏิบ ัต ิ 
การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครอง จึงขอแจ้งนายอำเภอถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( ะ ^ '* '
(นายพยงคํ ยา๓ า)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบีตราชการแทน
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถึ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถนจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕
ผู้ประสานงาน นายถิรวัสส์ โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๕๐ ๒๘๑



ด่วนท่ีสดจ
ท่ี มท ๐๘๑๘.๒/ว ( ส ั%่ 0

สำนักงานสํงเส*?-!เการป?'**,**'ฟ?อ'งถ่ินจังห,จั?&ฬ่|?\ส ั่

ถนนอัษฎ-างคํ เขตพระนคร กทม. ๑๐๖๐๐ 
5*6^ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการเสือกต้ังท่ีมืผลจากคำส่ังทุเลาการบังคับของศาลปกครอง 
เรียน ผู้ว่าราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานฅณะกรรมการการเสือกตั้ง ด่วนที่สุด ท่ี ลต ๐๐๑๒/ ๖๘๓๕

ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาซองศาลปกครอง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเสือกตั้ง ได้แจ้งมติคณะกรรมการการเสือกตั้งเกี่ยวกับแนวทาง 

การแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเสือกตั้งท ี่ม ีผลจากคำสั่งท ุเลาการบังคับคดีของศาลปกครอง 
เพ ื่อป ๋องก ัน ป ีญ ห าผลกระท บ ต ่อการจ ัดการเส ือกต ั้งและท ำให ้การจ ัดการเส ือกต ั้งส มาข ิกส ภาท ้องถ ิ่น  
หรีอผู้บรีหารท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยขอความร่วมมือในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
หรือผ ู้ว ่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ มีคำสั่งให้สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรีหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง 
แ ล ะระห ว ่างก ารด ำเน ิน ก ารจ ัด ก ารเส ือ ก ต ั้ง  ผ ู้ท ี่ถ ูกให ้พ ้นจากดำแห บ ่งได ้ฟ ้องคด ีขอให ้เพ ิกถอนคำส ั่ง 
ต่อศาลปกครอง โดยยื่นคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ 
ตาม คำส ั่งท างป กครองและศาลป กครองได ้ม ีคำส ั่งให ้ท ุเลาการบ ังค ับ ตาม คำส ั่งท างป กครองด ังกล ่าว  
ขอให ้กระทรวงมหาดไทยหรือหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องม ีหน ังส ือแจ ้งคำส ั่งศาลปกครองท ี่ให ้ท ุเลาการบ ังค ับ 
ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเสือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเสือกตั้งประจำจังหวัดที่รับผดขอบ 
ทราบโดยเร็ว รวมทั้งขอให้มืการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดมืคำสั่งระงับคำสั่ง 
ของศาลปกครองข้างต้บที่สั่งทุเลาการบังคับ

กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดการเสือกตั้งที่ม ีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง รวมถีงแนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์คำสั่ง 
หรือคำพิพากษาของศาลปกครอง และขอให้แจ้งนายอำเภอ ทุกอำเภอถือปฏิบัต ิต่อไป รายละเอ ียดปรากฏ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ-พิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

{นายสุทธีพงษ อุลเจรีญ} 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเสือกตั้งท้องถิ่น
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๓
ผู้ประสานงาน นางสาวสุธีญา พูลเพิ่ม
โทร. 0๖•๔0๗0" ๕๔๔๔



แนวทางปฏิบัติการอุทธรณ์คำสั่งห1อคำพิพากษาของศาลปกครอง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สาระสำคญัและแนวทางปฏบิตัิ หมายเหตุ
๑. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิ!พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศ าลป กค รองส ูงส ุด ม ีอำน าจพ ิจารณ า  
พิพากษาคดีดังต่อไปบี'

(๔) คดีท ี่อ ุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ของศาลปกครองขั้นด้น

มาตรา ๑® (๔)

๒. ระเบียบของที่ประขุมใหญ่ตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ในกรณีท่ีศาลเห็นว่ากฎให้!อคำส่ังทางปกครอง 
ที่เป ็นเหต ุแห ่งการพ ิองคดีน ั้นน ่าจะไม ่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย และการให้กฎห่รือคำส่ังทางปกครอง 
ด ังก ล ่าว ม ีผ ล ใช ้บ ังค ับ ต ่อ ไป จ ะท ำให ้เก ิด  
ความเสียหายอยางร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา 
แก้ไขในภายหลัง ทั้งการทุเลาการบังคับตามกฎ 
หรือคำส ั่งทางปกครองน ั้นไม ่เป ็นอ ุปสรรค  
แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
ศ าล ม ีอ ำน าจ ส ั่ง ท ุเล าก าร บ ัง ค ับ ต าม ก ฎ  
หรือคำสั่งทางปกครองได้ตามที่เห็นสมควร

คำส ั่งท ุเลาการบ ังค ับตามกฎหรือคำส ั่ง 
ทางปกครอง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสีทธีอุทธรณ  ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในสาม.สิบวับ  
นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาล 
โดยผ ู้อ ุท ธรณ ์อาจม ีคำขอให ้ศาลป กครอง  
ส ูงส ุดม ีคำส ั่งระง ับคำส ั่งฃลงศาลปกครอง 
ขั้นต้นที่ส ั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่ง 
ทางปกครองไว้เป็นการขั้วคราวก่อนการวินิจฉัย 
อุทธรถ!ได้

คำส ั่งยกคำขอท ุเลาการบ ังค ับตามกฎ  
หรือคำสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำ 
โดยยื่นคำร้องอุทธรณ ์คำสั่งด ังกล่าวต ่อศาล  
ปกครองขั้นด้นที่มีคำสั่งนั้น และให้พนักงาน 
เจ ้าหน ้าท ี่ของศาลร ีบส ่งคำร ้องพร ้อมด ้วย  
คำส ั่งของศาลปกครองข ั้นต ้น คำข อท ุเลา  
การบ ังค ับตามกฎ ห ร ือคำส ั่งท างป กครอง  
สำนวนการไต่สวบคำขอคำแถลงการณ์หรือ 
บันพิกคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี 
และเอกสารหร ือสำเนาเอกสารท ี่เก ี่ยวข ้อง  
ไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน

ข้อ ๗๒ วรรคสาม

ข้อ ๗๓ วรรคหน่ึง

ข้อ ๗๓ วรรคสอง 

ข้อ ๗๓ วรรคสาม



กฏหมายท ีเ่ก่ียวขอ้ง สาระสำคญัและแนวทางปฏบิตัิ หมายเหตุ
คำอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือและอย่างน้อย รอ ๑ ๐ ๑  วรรคหน่็ง

4

ต้องระบุ
๑. ซื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ ์
๒. ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของ 

ศาลปกครองชั้นต้น
๓. คำขอของผ ูอุ้ทธรณ์
๔. ลายม๊อชื่อผ ูอุ้ทธรณ์
ข ้อเท ี่จจริงหรือข ้อกฎหมายท ีจ่ะยกขึ้น  

อ้างในการยื่นคำอุทธรณ์นั้น ผ ูอุ้ทธรณ์จะต้อง 
กล่าวไว้โดยซัดแจ้งในคำอุทธรณ์ และต้องเป็น 
ข้อ.ท ี่ไต ้ยกขึ้นว่าก ันมาแล้วโดยซอบในศาล 
ปกครองชั้นต้น แต่ถ้ๆป็ญหาข้อใดเป็นป็ญหา 
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยฃองประซาซน 
ห ร ือ ป ีญ ห าเก ี่ย วก ับ ป ระโย ช น ์ส าธ ารณ ะ  
ผ ูอ้ ุทธรณ ์จะยกป้ญหาข้อน ั้นข ึ้นกล่าวในคำ 
อุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ก็ไต้

ข้อ ๑ ๐ ๑  วรรคสอง

,1

กระทรวงมหาดไทย 
๑๔ มิฤนายน ๒๔๖๔
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สำน ักงานคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลกส๊ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒ ๑๐

เรียน ใ]ลัดกระทรวงมหาดไทย
. ด้วยคณะกรรมการการเสือกตั้งได้มีมติเกี่ยวกันแนวทางการแก้ไขและการดำเปิบการเกี่ยวกับ

การจ ัดการเส ือกต ั้งท ี่ม ีผลจากคำส ั่งท ุเลาการบ ังค ับคด ีของศาลปกครองเพ ื่อป ้องก ันใ]ญ หาผลกระทบต ่อ  
การจ ัดการเล ือกต ั้งและทาให ้การจ ัดการเส ือกตัง้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ 
เร ียบร้อย จ ึงซอความร่วมม ือในกรณ ีท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผ ู้ว ่าราชการจ ังหวัดหรึอ  
นายอำเภอมีคำสั่งให ้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรีอผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง และระหว่างการดำเน ินการ 
จัดการเสือกตั้ง ผู้ที่ถ ูกให้พ้นจากตำแหน่งได้พ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครอง โดยยื่นคำขอเกี่ยวกับ 
วิธ ีการช ั่วคราวก ่อนการพ ิพากษา■ ขอให ้กาลปกครองมีคำส ั่งท ุเลาการบ ังค ับตามคำส ั่งทางปกครอง และ 
ศาลปกครองได้ม ีคำสั่งให้ท ุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองด้งกล่าว น้ัน ขอให้กระทรวงมหาดไทยหรือ 
หน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องม ีหน ังล ือแจ ้งคำส ั่งศาลปก ํดรองท ี่ให ้ท ุเลาการบ ังค ับให ้แก ่สำน ักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ร ับผดชอบทราบโดยเร็ว รวมตั้งขอให้มี 
การอุทธรณ์ต ่อศาลปกครองสูงสุด เพ ื่อขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองข้างด้น 
ท ี่ส ั่งท ุเล าก ารบ ังค ับ  เซ ่น เด ีย ว ก ับ ก รณ ีก ารอ ุท ธ รณ ์ค ำส ั่งท ุเล าก ารบ ังค ับ ค ด ีต าม ค ำส ั่งท างป ก ค รอ ง  
ในคดีหมายเลฃดำที่ บ'. ๔๓๘/ ๒๕๖๓ ของศาลปกครองกลางระหว่างพลตำรวจเอก วิระชัย ทรงฒตตา ผู้พ้องคด ี
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพวก ผู้ถูกฟ้องคดี

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

{นายแสวง บุญมี)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสืยงประชามติ ๑  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๓๗๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๕๗ 'ะ!]&&} 40®*.
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